PROGRAMAÇÃO - AGOSTO 2018
TEENS E ADULTOS
Discoteca da família – Túnel do Tempo
(Venha dançar e reviver os sucessos dos anos 60, 70, 80, 90 e 2000 com sua família)

Happy hour - Música ao vivo*
(Apresentação musical dos sucessos que marcaram época)

Quiz anos 80 e Tema-teste
(Uma divertida gincana com temas musicais, novelas, desenhos animados e filmes de
sucesso no passado)

Bingo show - Personalidades
(Já imaginou um bingo cantado por Elvis Presley, Michael Jackson, Marilyn Monroe e
outros famosos? Nossos recreadores fazem a diversão da noite!)

Jogos e torneio de Boliche
(Competição de boliche em um ambiente moderno e aconchegante)

Circuito de Arvorismo
(Circuito de aventura com nove bases, incluindo tirolesa e rapel)

Parede de escalada
(Ativ. radical, realizada em paredão outdoor de 7 metros de altura)

Aulas e torneios de arco e flecha
(Iniciação teórica e prática em arco e flecha)

Grupo de caminhada
(Atividade física praticada na trilha ecológica com acompanhamento de instrutora
fitness)

Aula de Mat Pilates
(Aula fitness com exercícios e posturas de solo adaptados aos mais variados perfis)

Hidroginástica
(Atividade fitness e recreativa com música e coreografias ensinadas na piscina)

Circuito Funcional
(Aula fitness com exercícios diversos de intensidade, divididos em estações)

Aula de GAP
(Aula com exercícios de glúteos, abdômen e pernas)

Mix Dance
(Aula de dança com ritmos e estilos variados)

Ducha escocesa
(Realizado uma massagem relaxante com jato de água)

Artesanato Bourbon
(Atividades manuais de artesanato)

Interações artísticas
(Abordagens cômicas de personagens com os hóspedes)

Agito molhado – Piscinas
(Desafio, interações e brincadeiras na área da piscina)

Passeio de carrinho elétrico
(Conhecimento da fauna e flora num divertido passeio de carrinho)

Futebol society
(Equipes formadas pelos hospedes que participam de uma partida amistosa de futebol)

Vôlei de areia
(Duplas formadas pelos hospedes que participam de uma partida amistosa de vôlei de
areia)

Encontro dos tenistas
(Promovemos encontros e disputas aos interessados em jogar tênis de quadra)

Carteado
(Diversos jogos de cartas, promovendo integração e diversão)

Concursos, Jogos e Desafios
(Atividades recreativas que colocam à prova as habilidades e conhecimentos dos
hóspedes)

Torneio de Tênis de Mesa
(Um recreador organiza os jogos e premiações de uma divertida disputa entre os
participantes)

Desafio de Sinuca
(Desafio animado no jogo de sinuca com premiação aos ganhadores)

Torneio de boliche dos papais
No dia 10/08 (sexta)

Desafio do Paizão
No dia 11/08 (sábado)

Futebol Pais e Filhos
No dia 11/08 (sábado)

Workshop de Vinhos
No dia 11/08 (sábado)

Manhã da família com jogos tradicionais
No dia 12 (Domingo)
*Conforme agenda diária

KIDS (07 A 12 ANOS)/ BABY (04 A 06 ANOS)
Teatro de fantoches Turma da Mônica
(Apresentações de fantoches em um ambiente especialmente preparado para as
crianças)

Gincana da família
(Conjunto de provas divertidas onde toda a família se reúne para participar)

Contação de histórias
(Leitura de histórias com dinâmicas e interações com as crianças)

Momento gibi!
(Leitura de gibis da Turma da Mônica)

Show de comédia
(Apresentação de esquetes de comédia)

Refeições temáticas
(Alimentações com temas lúdicos com participação das crianças)

Caça ao tesouro
(Atividade de aventura com personagens, cujo objetivo é decifrar as pistas e encontrar
o tesouro)

Jogos noturnos
(Brincadeiras cooperativas e competitivas após o jantar)

Passeio ecológico
(Conhecimento da fauna e flora local)

Arte Kids/Baby
(Oficinas onde a habilidade manual é movida pela criatividade)

Cineminha
(Cine Bourbon com filmes adequados para as faixas etárias)

Brincadeiras de quadra
(Jogos e brincadeiras em equipes, com muita competição e agito)

Gincanas
(Diversão em grupo, que testam as habilidades das equipes nas diferentes provas)

Esportes
(São realizadas atividades com fundamentos esportivos, com foco da integração e
diversão dos participantes)

Torneios e concursos
(Competições de várias modalidades com premiação aos vencedores)

Brincadeiras aquáticas
(Jogos e brincadeiras diversificadas nas piscinas)

Roda cantada
(Músicas cantadas pelas crianças com gestos e movimentos)

Torta na cara
(Competição com perguntas e respostas, onde o vencedor sai de cara limpa)

Passeio de carrinho
(Passeio realizado na trilha ecológica com o carrinho de golf passando por todos os
espaços de Lazer)

Paredão de Escalada
(Atividade radical, realizada em paredão outdoor com 7m de altura)

Visita ao mini-zôo
(Passeio realizado no mini-zôo com apresentação e curiosidades sobre os animais)

Conhecendo a horta e o pomar
(Vivência com o cultivo e colheita)

Jogos de Salão
(Jogos e brincadeiras indoor com objetivo de sociabilização)

Pintura facial
(Recreadores fazem desenhos nas crianças de personagens)

Casa do Tarzan
(Espaço lúdico em meio a trilha ecológica onde são realizadas atividades recreativas)

Espaço Turma da Mônica
(Ambiente temático da Turma da Mônica, com brinquedos e jogos)

Espaço do Engenheiro Turma da Mônica
(Ambiente temático da Turma da Mônica, com brinquedos e jogos)
*Programação sujeita a alterações

